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WERKDOCUMENT  

Dit is een levend document, ofwel work-in-progress van O.O.G.. Het is geenszins de 

bedoeling dat dit document een formele status krijgt.  
 

Als O.O.G. trachten we zo min mogelijk ondergesneeuwd te raken door de bestaande 
organisatie van Sportvisserij Nederland, de zeven federaties alsmede de 

hengelsportverenigingen (hierna: HSV-en) alsmede de onderliggende structuren en 
werkprocessen. We hechten eraan om als O.O.G. transparant en in onderling vertrouwen te 

werken. Wij begrijpen als O.O.G. dat dit document vragen oproept. Iedere keer na iedere 
bijeenkomst, wordt het document weer aangepast aan de input en realiteit van dat moment 

zodat dit document steeds verder verrijkt. Bij het nieuwe werken, hoort ook dat het mogelijk 
moet zijn om documenten -die binnen O.O.G. zoveel als in redelijkheid mogelijk zijn 
afgestemd- te delen, die nog niet voldragen zijn en waarover discussie bestaat.  
 

1. Aanleiding 

Concrete aanleiding is van Hiemstra en de Vries hebben die een traject hebben geleid en een 
rapport hebben opgeleverd (Toekomst van de hengelsport, inventarisatie en advies over 

organisatie van de hengelsport, Hiemstra & De Vries, oktober 2018). Uit dit traject komen 
kortweg de volgende conclusies: Er is niet een (1) organisatie, er ontbreekt een gedeelde 
visie, veel gaat top-down, er is onduidelijkheid in besluitvorming, de rolverdeling is niet 
helder, er is veel wantrouwen in de organisatie.  

Vervolgens heeft het bestuur van Sportvisserij aan Marjan Olfers en Berend Rubingh in 
februari 2019 de opdracht gegeven om te komen tot een blauwdruk van een nieuwe 

toekomstbestendige organisatie.  
 

Vooraf en tijdens dit traject namen we ook kennis van de volgende rapporten en 
presentaties:  

· Wat wil de sportvisser? Een onderzoek naar de wensen en behoeften van 
aangesloten sportvissers in Nederland anno 2016, Mulier Instituut, maart 2017  

· Brief gezamenlijke voorzitters van zeven grote hengelsportverenigingen, november 
2019  

· Presentatie Reactie plan nieuw vergunningstelsel Groot Rotterdam, Sportvisserij 
Nederland, zonder datum  

· Presentatie doelen sportvisserij Jaarplan 2020, Sportvisserij Nederland, zonder 
datum  

· Presentatie maatschappelijke acceptatie sportvisserij, Sportvisserij Nederland, 
zonder datum  

· Presentatie verbinding grote verenigingen, Sportvisserij Nederland, zonder datum  
· Jaarverslag 2018, Sportvisserij Nederland  
· Mindmap en SWOT analyse zoals ingebracht in het eerste Voorzittersoverleg (als 

bijlagen bijgevoegd) 
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· Organisatie van de hengelsport in Nederland” sub-titel: Hengelsportverenigingen 
over taken en structuur van federaties en sportvisserij Nederland Juni 2019 

Samenstelling OOG  

Dit soort processen dient niet alleen van bovenaf te worden aangestuurd. Het proces zal ook 
van onderaf en gedragen moeten worden door de verschillende geledingen binnen 
sportvisserij. Vanuit dat oogpunt is gesproken over de instelling van O.O.G. door de ALV in 

juni 2019 en vervolgens is O.O.G. geïnstalleerd en op 1 oktober 2019 van start gegaan. 
O.O.G. bestaat uit de hiernavolgende personen in alfabetische volgorde: Frank Berteling, 

Peter-Paul Blommers, Frits de Jager, John Hagens, Harrie Holtman, Patricia Koelen, Bjorn 
Schulz, ondersteuning Danny Bok. Als externe adviseurs zijn in alfabetische volgorde 
betrokken; Theo Hermsen, Marjan Olfers en Berend Rubingh. 

Wanneer over “we” in dit document wordt gesproken gaat het om voornoemde personen.  

2. Stakeholders (speelveld) 

Sportvisserij Nederland kent een boeiend speelveld. De sportvisserij - in haar rechtspositie 
en uitoefening van de hobby en sport - beïnvloedt en wordt beïnvloed door, tal van 

relevante partijen in het private en publieke domein zoals onder meer NOC*NSF, landelijke 
(RvO, LNV, I&W, VWS), provinciale (Natura 2000), gemeentelijke overheden, terrein- en 

waterbeheerder (SBB, Natuurmonumenten, Provinciale landschappen, Waterschappen) en 
toezichthouders (OM/Politie).  

3. Opdracht O.O.G., doelen 
 
Het doel is om een proces op gang te brengen met als doel de organisatie van de 
sportvisserij in Nederland effectiever, duidelijker georganiseerd, samenwerkingsgerichter, 

invloed- en impactvoller en toekomstbestendiger te maken, zodat zo optimaal mogelijk de 
belangen en de behoeften van de sportvisser in Nederland worden gediend. 

 
Meer concreet gaat het erom dat de uitkomsten van het rapport Hiemstra en de Vries 

worden omgebogen naar positief bereikte resultaten. Dus, dat sprake is van een gedeelde 
visie, die gedragen wordt als organisatie (Sportvisserij Nederland en de federaties) als een 
geheel, waarbij centraal geregeld is wat moet en decentraal wat kan (ofwel decentraal staat 
voorop), waar helderheid bestaat in de besluitvorming, de rol- en taakverdeling duidelijk is 
en een cultuur bestaat van vertrouwen, openheid, dus een open aanspreekcultuur bestaat, 
sprake is van eenheid in verscheidenheid, waarbij we elkaar vinden in de gezamenlijke 
missie. Sportvisserij is immers van groot belang en heeft een belang bij voldoende (en een 
voldoende divers aanbod van) vis.  
 
Sportvisserij staat voor het onderwaterleven en de waterkant. Sportvisserij zal 
producten/diensten beter kunnen aanwenden en mede daarmee de gunningsfactor 

verhogen, om sportvissen ook in de toekomst maatschappelijk aanvaardbaar te houden. De 
Sportvisserij houdt focus op- en ‘vermarkt’ gestructureerd wat zij maatschappelijk toevoegt. 
Menselijke gezondheid in relatie tot sportvisserij wordt daarbij (ook) van belang geacht.  
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4. Uitgangspunten/randvoorwaarden 
 

Natuurlijk kent deze opdracht een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten.  
De sportvisser staat centraal, dus we houden uitdrukkelijk rekening met de behoeften van 

de sportvisser en hengelsportverenigingen. De behoeften bestaan er bijvoorbeeld uit dat; er 
water moet zijn, waar in gevist kan/mag worden, met voldoende vis en brede 
vismogelijkheid, waarbij het water toegankelijk is en het sportvissen op voldoende 
maatschappelijk draagvlak, nu en in de toekomst, kan -blijven- rekenen. Ook geldt dat de 
organisatie (Sportvisserij Nederland en de federaties) slagvaardig en daadkrachtig moet 
zijn. Uitgangspunt betreft voorts dat sportvisserij Nederland, federaties en 
hengelsportverenigingen zich meer zichtbaar presenteren en laten zien maatschappelijk 
relevant te zijn, waardoor de hengelsport beter valt ‘te vermarkten’ ook buiten de wereld 
van de hengelsport. Het positie verwerven binnen en aansluiten bij Sportakkoord en andere 
akkoorden, kan daarbij eventueel behulpzaam zijn. 

 
Niemand kan in de toekomst kijken. Wat wel vast staat is dat de ontwikkelingen snel gaan. 

Belangrijk is dus dat sprake is van een a) lenige, wendbare, flexibele organisatie ontstaat b) 
het behoud van sportvisserij wordt nagestreefd. c) De werkgelegenheid binnen de 

Sportvisserij niet ter discussie staat.  

5. Twee sporen, cultuur- en organisatieverandering 

Er zijn twee belangrijke regels in de Veranderkunde: 1) structuur volgt inhoud en dynamiek 
en 2) met structuur pas je cultuur en gedrag niet aan.  

Als je weet wat je wilt bereiken (ambities) en hoe je dat wilt bereiken, dan volgt van daaruit 

de structuur. Omdat de structuur desalniettemin zo een prominente plek inneemt in al onze 
gesprekken halen we de structuur wel naar voren in het proces door een foto te maken van 
de (werking van de) bestaande structuur (‘due dilligence’) en te kijken waarin de huidige 
structuur de grootste knelpunten en systeemfouten zitten. Hierbij zal de Sportvisserij in 
volledige context worden bezien. Vanzelfsprekend zullen de onder paragraaf 1 genoemde 
stukken alsmede de benoemde thema’s bij de analyse worden betrokken. Ook wordt een 
notitie voorbereid over de feitelijke governance-situatie op dit moment.  

Wij onderscheiden dus twee sporen, die naast elkaar lopen, elkaar moeten versterken en 
niet in de wielen mogen rijden. Enerzijds betreft dit een spoor naar het realiseren van 
nieuwe energie, cultuurverandering een andere manier van werken en elkaar aanspreken en 
anderzijds een proces naar wijziging van de organisatiestructuur. Uiteindelijk volgt de 
structuur altijd de inhoud en is de structuur geen doel op zichzelf.  

Ad 1) Organisatiestructuur 
 
Ten behoeve van de organisatiestructuur zijn een drietal acties ondernomen:  
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Due diligence 
Ten eerste wordt een due diligence uitgevoerd bij Sportvisserij Nederland en de federaties. 
Dit om goed zicht te krijgen op de data ten behoeve van het realiseren van meer slagkracht, 
efficiency/effectiviteit binnen de organisatie (Sportvisserij Nederland en de federaties). 
Waar kan of kunnen op korte termijn en langere termijn efficiencyslagen worden 
gerealiseerd, waardoor de organisatie ten behoeve van de sportvisser beter gaat 
functioneren? De due diligencelijst is opgenomen in een bijlage. 
 

Organisatiemodellen in de sport en bij (andere) belangenorganisaties 
Ten tweede zijn verschillende organisatiemodellen verkend. Deze verkenning treft u aan in 

de bijlage organisatiemodellen. Dit betreffen de organisatiemodellen in de sport en betreft 
een feitelijke weergave waarbij de toepassing van beleid t.a.v. kwaliteitsvereisten 
momenteel in ontwikkeling is. Dit document dient ter inspiratie en toont verschillende 

mogelijkheden binnen de sportomgeving van NOC*NSF. Daarnaast kent NOC*NSF minimale 
kwaliteitseisen die van toepassing zijn op de subsidieverlening. Het is goed om hier kennis 

van te nemen. We realiseren ons dat Sportvisserij Nederland en de federaties veel meer is 
dan een sportbond en merken op dat Sportvisserij Nederland, de federaties en de HSV-en 

daarnaast ook onder invloed staan van tal van andere partijen, zie hiervoor onder paragraaf 
2.  

 

Analyse governance in relatie tot de huidige governance 
Aan de hand van de bestaande modellen en de huidige stand van zaken op het gebied van 
governance bij belangenorganisaties wordt de governance binnen sportvisserij Nederland 

geanalyseerd en getoetst.  
 

Ad 2) Cultuur en thema’s van O.O.G. 

En dat brengt ons bij het tweede punt. Het vraagstuk van Sportvisserij concentreert zich op 

cultuur. Hoe vitaliseren we Sportvisserij Nederland, de federaties, de HSV-en, sportvissers? 
Van sportvisser tot bestuur? Hoe komen we tot één gedragen visie? Hoe bouwen we in 

onderling vertrouwen aan onze toekomst. Hoe kan de samenwerking tussen sportvisser, 
verenigingen, federaties en bestuur verder worden versterkt? 

Zo merkt een O.O.G.-lid op dat bestuurders van HSV-en zich vooral focussen op het realiseren van 
activiteiten. Veelal betreft dit wedstrijdvissen en jeugdactiviteiten. Het type bestuurder is vooral 
hands-on en intern gericht. Deze dominante bestuurscultuur verhindert dat innoverende 

bestuursleden zich melden. In dit tijdsgewricht waarin om meer maatschappelijke binding wordt 
gevraagd zien we dat veel besturen niet in staat zijn, maar ook geen interesse en/of affiniteit h ebben 
om deze maatschappelijke verbinding te maken. Daarnaast haken HSV-en af (In Fryslân in 2 jaar tijd 5 

van de 32 HSV-en). Oorzaak is vooral dat men jaren zit als bestuurder (veelal minimaal 20 jaar), geen 
vrijwilligers vindt en verstrikt raakt in eigen onmacht. Daarnaast zijn er meerdere HSV-en die 
aangegeven hebben op korte termijn af te haken.  
 

Onze ervaring is dat het aanpassen van de structuur een betere samenwerking vaak niet 
dichterbij brengt. Deels is de huidige structuur veroudert en niet helpend. Een groot deel 

van de vraagstukken die we tegenkomen raakt evenwel de cultuur. En we weten allemaal 
dat we met een nieuwe structuur of een reorganisatie geen cultuur veranderen 
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(integendeel). We hebben goede mensen nodig die met goede ideeën, vitaliteit en innovatie 
binnen Sportvisserij Nederland, de federaties, HSV-en, brengen. Daarover zegt een O.O.G.-
lid: 

Om juist de visionairs aan ons te binden en mensen die weten welke kansen de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen geven, maar die ook de bedreigingen zien moeten we werkgroepen 
vooral met vernieuwers bemensen. Vooral niet de mensen die nog in de sfeer leven met een stijl van 

dat de visrechthebbende bepaalt hoe het gaat en die met klassieke methodieken denkt in deze tijd 
verder te komen. Sportvissen moet ons gegund blijven.  Hierin ligt een belangrijke opdracht om 
werkgroepen kwalitatief goed te bemensen. We hebben behoefte aan visionairs en niet aan oude wijn 
in nieuwe zakken.  

Daarom sturen we er in O.O.G. ook op om een beweging op gang te brengen, die op basis 
van urgente thema’s van buiten naar binnen probeert nieuwe mensen (ook van externe 
partijen) aan ons te binden (building a movement).  

O.O.G. gaat daar op een aantal thema’s samen met Werkgroepen extra de nadruk leggen en 

gaat een en ander met veel energie versnellen. Het gaat daarbij om maatschappelijke 
acceptatie, activeren en verhogen van deelname HSV, zowel als het gaat om frequentie als 

diversiteit, inzet van vis en visstand. NB: O.O.G. ontwikkelt nadrukkelijk geen (nieuw) beleid 
maar werkt binnen de bestaande beleidskaders zoals vastgesteld door Sportvisserij NL. Het 

gaat er om dat nieuwe energie ontstaat, waardoor samenwerken een andere meer 
plezierige betekenis krijgt. Op thema’s is O.O.G. vervolgens gaan verkennen welke roadmap 

past bij de thema’s met inachtneming van de doelen en binnen de gestelde kaders en 
uitgangspunten. Daarbij is stil gestaan bij vragen als wie, wat, wanneer.  

 
Bijlage: O.O.G. werkgroepen actielijst, beschikbaar via one-drive, zie bijlage. 

 

Thema’s: maatschappelijke relevantie 

 
Wie betrekken we bij het thema? Het gaat daarbij zowel om externe als interne partijen.  
Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan: 

• WNF, natuurmonumenten, e.d. 
• Externe communicatieadviseur(s) strategisch 

• Politiek (in brede zin en op alle niveaus) en ambtelijk 
• Interne deskundigen (er bestaat veel on-ontsloten kennis).  

• NOC*NSF 

• Waterschappen, Provincies, Gemeenten 

 
Er worden vier sporen onderscheiden: 

• Wat vindt Nederland? 
• Politiek (krachtenveld) 

• Regionaal 
• Lokaal  

 

Wat 

Per thema wordt een oplegvel ontwikkeld met daarin de kaders, het doel, de 
uitgangspunten en de mijlpalen. De thema’s zijn als lijst bijgevoegd.  
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O.O.G. tracht de gestelde doelen te kunnen bereiken door onder meer:  

 Verenigingen (HSV)/verenigen als werkwoord. Waarbij O.O.G. bestaat voor de 
betrokkenheid van verschillende leeftijdscategorieën. (verschil jong/oud). 

 Maatschappelijke relevantie (wat heb je te bieden?) Denk bijvoorbeeld aan het 
Sportakkoord? Hoe verkoop je jezelf aan de buitenwereld. 

 Doorstroom en professionalisering. Alles naar een hoger niveau tillen. 
 Ledental toename, dat iemand sportvisser wil zijn en bij de organisatie wil horen. 

(Dus niet omdat de wet nu eenmaal een vispas centraal staat). 
 (…) 

 

Hoe? Mobiliseren van goede mensen 

 
Via inspiratiemomenten gericht op hengelsportverenigingen en hun ‘potentials’. Daarnaast 
worden ook de ‘bestaande’ momenten goed benut, waaronder het Themadagdeel bij de ALV 
van Sportvisserij Nederland mede gericht op sporters, en het direct benaderen van 
energieke personen en eventueel het inlenen van participatie. Door het betrekken van 
wetenschappers, organisaties, e.d. zie volgende paragraaf. 

Op allerlei plekken (verenigingen, federaties) is het dun bezaaid met goede mensen. Terwijl 
sportvisserij met een achterban van 600.000 sportvissers goud in handen heeft. Deze grote 

groep verleid je niet door formele bestuursfuncties aan te bieden. Wel door inspirerende 
projecten te benoemen, waar zij vanuit hun eigen expertise op tijdelijke basis (en met 
andere leuke mensen) een bijdrage aan willen leveren.  

Voorbeeld uit andere sporten  

Het vinden van gastouders en vrijwilligers van een internationaal jeugdvoetbaltoernooi was 

een stuk eenvoudiger voor een grote voetbalclub in het Oosten van het land, dan het vinden 
van bestuurders. Het opknippen van taken (niet één penningmeester, maar een 
penningmeester ondersteund door een werkgroep financiële administratie) het maken van 
tijdelijke projecten en verbinden van mensen die elkaar leuk vinden, het leuk maken van 
projecten etc.  

Vandaar dat we vol in moeten zetten op nieuwe vormen van werving en selectie. Met het 
plaatsen van vacatureteksten kom je er niet. Daarom hebben we met O.O.G een aantal 

activiteiten bedacht om nieuwe mensen te mobiliseren. Regionale inspiratieavonden met en 

‘tussen’ verenigingen als manier om zicht te krijgen op goede mensen in verenigingen. 
Masterclasses door sportvissers om nieuwe sportvissers uit je achterban te mobiliseren. Als 

je goede mensen tegenkomt, vraag je hen vervolgens, waar hun behoefte en energie liggen 
en koppelt dat aan de wensen en ambities van Sportvisserij in Nederland. 

6. Roadmap 

 
O.O.G. onderscheid meerdere fasen per thema: 

1. Open vragen formuleren 
2. Deskresearch 
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a. wat is er aan onderzoek 
b. wat bestaat al aan producten/diensten die waarde cq. maatschappelijk nut 

toevoegen 
3. Interviews met stakeholders 

a. Er komen inspiratiesessies met verenigingen 
b. We gaan met jongeren in gesprek 
c. We gaan masterclasses (opleiding/training) organiseren met top-sportvissers 
d. (…) 

4. Verder verfijnen van de vragen/opgave 
5. Het doen van onderzoek: Hoe kijkt Nederland naar Sportvisserij: reputatieonderzoek, 

marktonderzoek 
6. Zichtbaarheid, communicatie, uitrollen van best practice 

 

Hoe? 
Via het inlenen van participatie. Door het betrekken van wetenschappers, organisaties, e.d. 
 

Denk bijvoorbeeld aan het Thema: verenigingen/verenigen 
Van vispas naar vispassie. Wie zijn onze verenigingen, wie zijn onze leden, en hoe willen zij 
zich verenigen? Het moet gaan om maatschappelijke verbinding. Wat bieden wij ze om zich 
te laten verenigen. Wat zou jij willen/verwachten.  
 
Stakeholders: 

• HSV’en 
• Sportvissers 

• Verhuurders visrechten 
• Gemeenten 

• Natuur en terrein-beherende organisaties 
 

Informatiebronnen 
• NOC*NSF 

• Kenniscentrum sport 

• Natuurorg 
• SNL en Federaties 

• Mulier 

 
Het gaat in het proces steeds om: Twee-benigheid: 

 Creativiteit/energieke mensen => scoutingsproces dat je ook weet dat het goede 
mensen zijn.  

 En daarnaast draagvlak creëren tbv informatiedeling en formele besluitvorming  
 

We moeten voorkomen dat beide processen door elkaar gaan lopen. Ze zijn beide belangrijk, 
maar laten we ze in tijd en plaats van elkaar scheiden. Het gevaar van formele 

besluitvorming, draagvlak en informatiedeling kan liggen dat het juist creatieve proces vol 
energie en tempo onnodig in de wielen kan rijden. Andersom kan ook: een open en creatief 

proces waarin je dingen nog aan het uitproberen bent, kan tot veel onzekerheid leiden in 
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besluitvormingstrajecten en plekken waar je het draagvlak wilt versterken. Timing van beide 
processen is belangrijk.  
 

 

Werkopdrachten (zie bijlage) 
 

De werkopdrachten zijn geüniformeerd langs een bepaald format. Context -> mijlpalen 
Aanleiding -> risico succesfactoren 

Filosofie/kaders -> Communicatie en rapportage 
 

Energiemakers, friskijker en dwarsdenker in de werkgroepen en daarnaast bijvoorbeeld 
regionale spreiding. 
 

Strategie van de aanpak 
 

1) Eerst inspiratiesessies organiseren (met thema’s en mogelijk derden die kunnen 
inspireren op thema) 

- Verenigingen: Inspiratieavonden, via meerdere sessies in het land en waarbij we 
geen rekening houden met grenzen van de federaties. Tijdens deze sessie doen we 
ook een oproep aan de deelnemers zich aan te melden voor een werkgroepen.  

- Bestuursleden: Als O.O.G. kunnen we tijdens de algemene ledenvergaderingen van 
de federaties wat vertellen over de organisatieontwikkelingen. Degenen uit O.O.G. 
treden niet op voor de eigen federatie 

- Medewerkers, ook inspiratie-sessies ten nutte van de doelen van O.O.G..  
 

2) Masterclasses voor sportvissers (beter leren sportvissen) 
- Waardoor we bij de sportvissers komen en ook daar komen dan mogelijk 

inspirerende mensen uit. 
 
 
De werkgroepen zijn wel in aantal gemaximeerd.  
 
Twee werkgroepen:  

- Een voorbereidende groep bereid de sessies voor en daarvoor kunnen ook externe 
mensen vragen.  

- Een werkgroep ter voorbereiding masterclasses. 
 

Strategie 

We stellen een 2 sporen aanpak voor, structuur en cultuur. 
 

Spoor 1 gaat over structuur. Dit halen we naar voren door een foto te maken van de 
bestaande structuur (‘due dilligence’) en te kijken waarin de huidige structuur de grootste 

knelpunten en systeemfouten zitten en waar quick wins te behalen zijn. Het gaat daarbij om 
een onderzoeksronde, die verdere input en variabelen opleveren voor een realistische 

houtskoolschets voor een sportvisserijorganisatie van de toekomst. Deze zal besproken 
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worden in de O.O.G. groep, vervolgens in het voorzittersoverleg en in het bestuur van 
Sportvisserij Nederland. Gaandeweg zal de houtskoolschets verder worden verfijnd naar een 
meer definitief ontwerp en naar een implementatieplan, waarbij voortdurend rekening 
wordt gehouden met het verkrijgen van voldoende draagvlak bij de diverse gremia binnen 
sportvisserij Nederland.  
 
Spoor 2 gaat over cultuur en kent een langere adem. We proberen een innovatieve 
beweging op gang te brengen om sportvisserij duurzaam te versterken. We proberen 
nieuwe mensen aan ons te binden (building a movement) door op basis van urgente thema’s 
van buiten naar binnen een nieuwe manier van werken uit te vinden die vernieuwing en 
innovatie brengt.  We werken van buiten naar binnen en spelen met organisatiegrenzen en 
betrekken daar ook mensen van externe partijen bij. We blijven weg van bestaand beleid. 
Het gaat niet om wat (beleid) maar om het hoe (werkwijze) en wie (goede mensen).  
 
Wat we ook naar voren halen is het organiseren van inspiratieavonden en masterclasses.   
Omdat het vormen van werkgroepen tijd in beslag gaat nemen, we nemen het initiatief om 
op korte termijn te starten met het inplannen en organiseren van inspiratieavonden en ook 

masterclasses. 

Processtappen/ uitvoering: wat gaan we concreet doen? 
In onze aanpak zijn voor nu grofweg 6 sporen te onderscheiden):  
 
Spoor 1: draagvlak/ informeren 
Spoor 2: due diligence en organisatiemodellen 

Spoor 3: Masterclasses en inspiratieavonden 
Spoor 4: het vormen van de werkgroepen 

Spoor 5: het eventueel nader identificeren van opdrachten  
Spoor 6: communicatie 

 
We gaan werkende weg aan de slag, dus deze sporen zijn ook in beweging. Stuiten we op 

nieuwe initiatieven dan sluiten we daarop aan.  
 

Spoor 1: draagvlak/ informeren 
O.O.G. stelt voor alle formele en informele bijeenkomsten zoveel als mogelijk te benutten. 

Denk aan regio-bijeenkomsten, ledenvergaderingen enz. 
 
We moeten tijdens regiobijeenkomsten en andere (in)formele bijeenkomsten ervoor zorgen 
dat er voldoende informatie over O.O.G. aanwezig is en stand van zaken, bijvoorbeeld 
middels power-point. 

 
Danny heeft een overzicht van alle momenten. We spraken af dat O.O.G. leden zich verdelen 

over deze bijeenkomsten (2 O.O.G. leden per vergadering) en daar een toelichting geven op 
de voortgang van O.O.G. en daar ook een oproep (mondeling) doen, kennen jullie leuke, 

frisse mensen die bij dit traject passen. Geef hun namen aan ons door. Motto: "het is een 
werkdocument. Dit is transparant. We gebruiken de wijsheid van hele sportvisserij om dit 

plan verder vorm te geven. Kom met je input en suggesties en we scherpen daarmee onze 
plannen aan of lichten toe waarom we de suggestie niet hebben overgenomen (comply or 

explain).” 
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Procesvoorstel 
1. Opstellen powerpoint O.O.G  
2. Danny verdeelt de O.O.G. leden over de vergaderingen 
3. Bezoeken vergaderingen 
4. Iedereen koppelt in app terug hoe het ging (werkafspraak) 
 
Spoor 2:  due diligence en organisatievormen 
Doel van de due diligence is het maken van een goede analyse en toetsing van huidige 
organisatie. Dit levert mogelijk een analyse op van quick wins op voor op de korte termijn. 
Daarnaast maken we een analyse van de governance en inrichting van Sportvisserij 
Nederland ten opzicht van governance binnen verenigingen in Nederland. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een eerste objectieve toets van de governance van sportvisserij 
Nederland.  
 
Procesvoorstel: 

1. Opstellen concept due diligence lijst (gereed) 

2. Opstellen gangbare governance modellen binnen verenigingen in Nederland (gereed) 

3. Eerste objectieve toets huidige governance (onder handen werk) 
4. O.O.G. lezen due diligence lijst en komen met aanvullingen 

5. Lijst due diligence gereed  
6. Er wordt een rondje gemaakt langs federaties en specialisten-verenigingen om due 

diligence ter plekke in te vullen en aan te vullen. 
7. Analyse due diligence onderzoek  

 
Spoor 3: Masterclasses en inspiratieavonden  

Omdat de werkgroepen eind april in de lucht zullen zijn of mogelijk zelfs later, stel len we  
voor om niet te wachten tot de werkgroepen gevormd zijn, maar dat we wel vast beginnen 

met het inplannen en organiseren van masterclasses en vooral inspiratieavonden. We 

organiseren de eerste inspiratie avonden in maart 2020. Het is van belang om dit ook snel te 

doen om de zichtbaarheid van O.O.G. te vergroten en dit zal ook helpen in Spoor 2 
draagvlak.   

We zoeken naar 4 momenten van begin maart tot juli om 4 inspiratieavonden te plannen. 

Hiertoe is het genomen.   
 

Voor de masterclasses kunnen we iets meer tijd nemen, omdat we daar nog niets beloofd 
hebben. Hier wordt op dit moment vooronderzoek naar gedaan (wat is een handige plek, 

waar zit een goede doelgroep, wie zou die topvisser kunnen zijn, die we daarvoor in kunnen 

zetten) en met een voorstel te komen hoe dit in te vullen op basis van eerdere ervaringen. 
Het ligt in de planning om in juni de eerste masterclass te organiseren. 
 
Procesvoorstel inspiratieavond/ masterclasses: 
1. Voorstel aan O.O.G. dat wij dit naar voren halen en hier direct mee gaan starten om 
tempo te houden. 
2. Data vastleggen. Minimaal 2 O.O.G. leden per sessie aanwezig 
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3. Ontwerp maken van inspiratieavond  
4. Executie eerste inspiratieavond/ masterclass 
 
Spoor 4: het vormen van de werkgroepen 
Kaders voor de werkgroepen 

- Eerste aspecten, hoe verleiden we mensen in de werving om mee te doen?  
- Welk verhaal gaan we hen vertellen? 
- Welke (proces)begeleiding bieden we de groepen 
- Communicatie, voortgang en eerste ervaringen delen met O.O.G. 
- Een profielschets van degene die nodig zijn om in de werkgroepen te komen. 

 
We zijn in de werkgroepen op zoek naar enerzijds naar draagvlak maar anderzijds vooral ook 
naar friskijkers en dwarsdenkers, dit zijn de toekomstige leiders van sportvisserij in de dop, 
maar het gaat om de balans. Juist in verenigingen zijn dit soort type projecten als Organisatie 
en Ontwikkel projecten en processen de manier om nieuwe mensen bij je vereniging, 
federatie of bestuur te betrekken. Een verleidingsstrategie om ze mee te laten praten over 
het toekomstbestendig maken van de sportvisserij. We sluiten niemand uit, maar richten de 

pijlen vooral op vernieuwers.  

 
Het voorstel is dat we de informele kanalen benutten. De plekken waar we met federaties, 

verenigingen of sportvissers over O.O.G. praten, benutten we ook om melding te maken dat 
we werkgroepen zoeken. We geven in al onze prestaties ook aan, dat we op zoek zijn naar 
leuke, nieuwe mensen die met een frisse blik naar Sportvisserij kunnen kijken. Noem namen 
en we houden ze tegen het licht of we bij elkaar passen. En dat we zelf ook blijven scouten 

als O.O.G. “Hé dat is iemand die we erbij moeten trekken. En hier werkt ook: leuke mensen, 
kennen leuke mensen en trekken leuke mensen aan. Laten we dit de ‘kleef aan methode’ 
noemen”. 
 

Procesvoorstel: 
1. Opstellen klein profiel, met criteria (mag niet afschrikken) en enthousiaste toon (waar 
energie vanuit gaat). Die wordt geplaatst op ‘onze’ website.  
2. We delen bovenstaande boodschap overal waar we over O.O.G. spreken 
3. We halen de eerste groep van namen bij elkaar bij de O.O.G bijeenkomst 1 april.  

4. Telkens kunnen er ook nieuwe mensen instromen. Als groepen te groot worden, kijken we 
of we deze mensen op andere klussen kunnen inzetten 

5. Iedere werkgroep heeft wijst een persoon aan die op gezette tijden met O.O.G in gesprek 
gaat over voortgang, ervaringen, kansen etc. 

 
Spoor 5: communicatie 

Er komt een website die gevuld gaat worden met informatie, waaronder met dit werkplan. 
Motto: dit is ook een levende website, waarin we telkens de laatste stand van zaken, 

inzichten en informatie zullen delen. Dit is de backbone waar we altijd naar toe kunnen 
verwijzen. 

 
Procesvoorstel: 

1. O.O.G. lezen werkdocument en vullen aan.  
2. Werkdocument gereed ter verspreiding 
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3. Danny verwerkt werkdocument op website, FAQ etc. 
 

Communicatie 

Een op een, aanspreekpunten, bestuurslagen en dan worden de diverse gremia 
geïnformeerd.  

 
Dag erna sturen we naar alle verenigingen een presentatie. 
Kader schetsen. Afspreken.  
 
Ruimte laten en sturend laten 
 
 

7. Positie van O.O.G. 
 
O.O.G. beweegt binnen de bestaande structuren en zorgt naast de formele weg, ook voor 
draagvlak binnen informele structuren, zowel intern als extern.  
Positie: O.O.G. is een groep en neemt de ruimte binnen de ons gegeven opdracht om 
thema’s uit te werken via werkgroepen. De samenstelling komt voort uit bepaalde groepen, 
maar een ieder zit in de groep zonder last en ruggespraak. Leden van O.O.G. nemen niet zelf 
deel aan de werkgroepen. O.O.G. draagt zorg voor een goede opdrachtformulering naar de 
werkgroepen en staat voor deze groepen, ook als het moeilijk wordt. Tussenproducten 
worden besproken in O.O.G. waarbij O.O.G. de werkgroep terzijde staat en tracht verder te 
helpen. De thema’s werken we uit om de toekomst van sportvisserij te borgen. Dit traject zal 
uiteindelijk uitmonden in een advies en uiteindelijk in een organisatiewijziging, middels 
besluitvorming in de formele gremia, waarbij de geformuleerde doelen worden behaald.  
 
In de werkgroepen gaat het steeds om tweebenigheid en creativiteit. Het is de taak van 
O.O.G. om te borgen dat er energie komt en blijft. O.O.G. sluit zoveel mogelijk aan bij de 

formele bijeenkomsten en daarnaast zoekt O.O.G. ook eigen momenten om met interne en 
externe stakeholders te communiceren. Tijdens de formele inkomsten wordt een update 

gegeven van het proces, tussenproducten worden gepresenteerd en wordt spoedig na de 
bijeenkomst dit document verder verrijkt met input.] 
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Bijlage 1: overzicht werkopdrachten/ thema’s 
 

Nr Opdracht Eigenaar O.O.G. 

1 Foto maken huidige organisatie ('due dilligence') n.a.v. vragenlijst Marjan/ 

Theo 

Danny/ Patricia 

2 Reputatie-onderzoek sportvissen Danny 

3 Analyse KISS data: waar komen onze leden vandaan? Demografisch, 

geografisch 

Frank 

4 Imago sportvisserij bij stakeholders achterhalen (WNF, SBB e.d.) + wat 

hebben we elkaar te bieden. 

Peter Paul 

5 Bestaande rapporten inventariseren: wat doen we met conclusies en 

aanbev. Mulier e.d.? 

Frits, Bjorn 

6 Nagaan bij ISG wat voor ons relevante maatschappelijke thema's zijn, nu 

en in toekomst 

PPB 

7 Inspiratiesessies verenigingen organiseren. Hoe activeren we de inactieven? 

Best cases, namen! 

Bjorn + Frank 

8 In gesprek met jongeren Danny + Frank 

9 Masterclasses organiseren met topsportvissers Danny + Frank 

10 Onderzoeken bij verenigingen: wat verwacht je van sportvisserij nu en in de 

toekomst? (Bilthoven en HSF) 

Frits 

11 Maatschappelijke waarde sportvisserij in kaart brengen, inclusief 

economische waarde (i.r.t. ISG) 

PPB 

 
 


